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VISITATIE:   
een kritische waarneming! 
 
Advies van de Werkgroep van het Generaal College en de voorzitters en de secretarissen van 
de Regionale Colleges voor de Visitatie. 
 
 
 
 
Samenvatting. 
 
 
 
Probleemstelling 
 
Onze kerkgemeenschap, de Protestantse Kerk in Nederland, wordt geconfronteerd met een aantal 
ontwikkelingen op geestelijk en maatschappelijk gebied. Te denken valt hierbij aan: 
• De invloeden van individualisering en consumentisme; 
• De toegenomen mondigheid en de kritische houding van kerkelijke gemeenten en hun 

kerkenraden; 
• De mindere beleving van het deel uit maken als plaatselijke gemeente van het grotere geheel van 

de kerk; 
• De ervaring van velen, dat het bepaald niet meer vanzelfsprekend is om lid te zijn van een 

kerkgemeenschap. 
 
Deze ontwikkelingen maken het voor de kerk noodzakelijk om haar zienswijzen en werkmethoden 
kritisch te doordenken en waar nodig aan te passen.  
De kerkvisitatie heeft met de gevolgen van al deze ontwikkelingen te maken en wil zich daarom 
rekenschap geven van wat visitatie onder deze omstandigheden kan betekenen voor de kerkelijke 
gemeenten en voor het geheel van de landelijke kerk. 
 
De werkgroep is ingesteld om de verhouding tussen het Generaal College en de Regionale 
Colleges nader te bezien. Doordenking van de verhouding tussen het Generaal College en de 
Regionale Colleges kan niet plaatsvinden zonder na te denken over de vraag wat nu eigenlijk in deze 
tijd visitatie is. Uiteindelijk gaat het ook in het bezig zijn met visitatie om aspecten van kwaliteit en 
sturing. 
 
Aanpak 
 
Allereerst is geformuleerd wat onder de eigentijdse invulling van het aloude begrip visitatie moet 
worden verstaan: 
……om te zien hoe het hun gaat…… (Handelingen 15: 36). 
 
Dit is in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland  vertaald in onderzoek doen naar: 

• het geestelijk leven; 
• het gehoor geven aan de roeping van de gemeente; 
• de vervulling van ambten en diensten. 

Vervolgens is  onderzocht waar bijstellingen of verbeteringen kunnen worden aangebracht in de 
praktijk van de visitatie. 
Enerzijds mag van de visitatie een hoge kwaliteit worden verwacht. 
Anderzijds mag van gemeenten worden verwacht dat men beseft dat de kerk meer is dan een losse 
verzameling van gemeenten. Initiatieven op deze gebieden zullen de revue passeren. 
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Als laatste zijn richtinggevende aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de interne organisatie 
in goede samenspraak tussen het Generaal College en de Regionale Colleges voor de Visitatie. 
Hoe kunnen de colleges in hun gezamenlijkheid een meerwaarde vormen waarbij het Generaal College 
met name faciliterend is en de Regionale Colleges met name uitvoerend zijn? 
 
Conclusies 
 
In dit advies wordt dan ook aandacht geschonken aan: 

• Doel, kwaliteit en werkwijze van de visitatie; 
• Taken en verantwoordelijkheden van de spelers op het visitatieveld; 
• Aanbevelingen ter verbetering van de visitatie. 
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1. Voorwoord. 
 

 
In het voorjaar van 2009 heeft het Generaal College voor de Visitatie in de Protestantse Kerk in 
Nederland een door dit college opgestelde notitie ter bespreking voorgelegd aan de voorzitters en de 
secretarissen van de Regionale Colleges voor de Visitatie. 
Deze notitie was bedoeld om inhoud te geven aan de in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland opgenomen formulering, dat het Generale College algemene leiding geeft aan de visitatie. 
(Ordinantie 10, artikel 5 lid 3 KO). Overigens was het de bedoeling om dit in overleg met de 
voorzitters en secretarissen van de Regionale Colleges tot stand te brengen. 
De notitie heeft indertijd de nodige vragen opgeroepen. Dit heeft er toe geleid dat het Generaal 
College voor de Visitatie in overleg met de voorzitters en secretarissen van de Regionale Colleges is 
overgegaan tot het instellen van een werkgroep, die bestaat uit leden van het Generaal College en 
leden vanuit de Regionale Colleges. 
In personele zin heeft deze werkgroep de volgende samenstelling: 
• Ds. W.G. Sonnenberg, voorzitter tevens voorzitter Generaal College voor de Visitatie; 
• Ds. K.A. Bakker, vanuit het Generaal College voor de Visitatie; 
• Wijlen Drs. D. den Hoedt, vanuit het Regionaal College Limburg/Noord Brabant; 
• Ir. J. van der Kramer, vanuit  het Regionaal College voor de visitatie Noord Holland; 
• A. Palland, verslaglegging en eindredactie advies;  
• Dr. L.H. Westra, vanuit het Regionaal College voor de visitatie Friesland; 
• Dr. H.E. Wevers vanuit het Regionaal College voor de visitatie Zuid Holland. 
 
De werkgroep ziet het als haar taak om: 
de vraag te beantwoorden wat visitatie inhoudt; 
handreikingen te doen omtrent de werkwijze en de organisatie van de visitatie. 
 
De werkgroep hecht eraan,  dat ondanks de kritische geluiden die af en toe in protestants Nederland 
worden gehoord, vastgesteld kan worden dat er ook heel veel positiefs uitgaat van het visiteren van 
gemeenten. 
 
 
 
 
2.   Wat is visitatie? 

 
 
In de Bijbel wordt in Handelingen 15:36 al melding gemaakt van een vorm van visitatie: 
 “laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad, waar wij het woord des Heren verkondigd 
hebben, om te zien hoe het hun gaat”.  
 
De visitatie heeft, volgens Ordinantie 10, artikel 2 van de Kerkorde tot doel de opbouw van de 
gemeente en betreft: 
• het geestelijk leven; 
• het gehoor geven aan de roeping van de gemeente; 
• de vervulling van ambten en bedieningen. 
 
Volgens Ordinantie 10, artikel 4 van de Kerkorde hebben de colleges voor de visitatie tot taak: 
• zich op de hoogte te stellen van het geestelijk leven van de gemeenten; 
• onderzoek te doen naar de wijze waarop de gemeenten gehoor geven aan haar roeping en naar de 

vervulling van de ambten en diensten; 
• te bemiddelen, door het voeren van overleg en het geven van gevraagd en ongevraagd advies, in 

geval van moeilijkheden in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen, behoudens het 
bepaalde in ordinantie 11; 
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• het arbeidsveld van colleges voor de visitatie omvat ook de visitatie van predikanten in algemene 
dienst. 

 
De Protestantse Kerk in Nederland visiteert, om met de woorden van de scriba van de synode Dr. A. 
Plaisier, te spreken, omdat: 
• de kerk meer is dan een losse verzameling van gemeenten; 
• er zorg voor elkaar is; 
• er opzicht nodig is; 
 
Ook in de huidige tijd, die gekenmerkt wordt door consumentisme, individualisering en een afnemend 
besef van samen kerk-zijn, moet gestalte gegeven worden aan visitatie in de Protestantse Kerk van 
Nederland. 
In de praktijk worden visitatoren nogal eens gezien als niet gewenste “pottenkijkers”, die een zich 
autonoom voelende gemeente komen kapittelen. Dit kan geconcludeerd worden uit een aanzienlijke 
aantal waarnemingen van visitatoren. Deze conclusie is niet gebaseerd op onderzoek bij de gemeente 
zelf. Een dergelijk onderzoek zou in het kader van de opdracht aan de werkgroep te tijdrovend en te 
kostbaar zijn. 
Oorzaken voor dit afnemend besef van samen kerk zijn,  zullen onder andere gelegen zijn in het 
optreden van visitatoren in het verleden en heden. Ook de manier van verslaglegging van de visitatie 
speelt hierin uiteraard een rol. Het betreft dan het kwaliteitsaspect van de visitatie. Hoe wordt het 
visiteren uitgevoerd? 
 
Er valt best wat te verbeteren. De verbeteringen zullen te maken moeten hebben met de kwaliteit van 
de visitatie, maar ook met de beeldvorming van sommige kerkenraden, die een verminderd gevoel van  
verbondenheid met het geheel van de Protestantse Kerk uitstralen. Diverse geledingen, waaronder 
zeker de Classicale Vergaderingen te rekenen vallen, binnen het geheel van de Protestantse Kerk 
dienen hieraan meer dan normale aandacht te besteden. De kerk is meer dan een losse verzameling van 
gemeenten! 
Dat is dan ook de reden dat de werkgroep haar taak ruimer heeft opgevat dan alleen maar te kijken 
naar de verhouding tussen het Generaal College en de Regionale Colleges.  
Vandaar dan ook de vraag “Wat is visitatie”? 

 
In de Protestantse Kerk in Nederland heeft in de plaatselijke gemeente, de kerkenraad, een grote mate 
van autonomie. Zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Zij maakt zelf een 
beleidsplan en zorgt voor zichzelf.  

 
De voorbereiding van een visitatie bestaat uit een analyse van de wijze waarop de te visiteren 
gemeente gestalte geeft aan haar gemeente zijn van Christus. Bij deze voorbereiding wordt ondermeer 
inzage gevraagd in het door de kerkorde voorgeschreven beleidsplan van de gemeente. 
De kerkenraad en/of de gemeente geeft hierin antwoord op de vragen: waarom zijn wij kerk? Wat is 
onze identiteit? Waar zijn wij mee bezig en waarom juist daarmee? 
Primair staat dus de interne meningsvorming van de gemeente; het visitatiebezoek heeft een plaats in 
dat proces.  

 
 Visitatoren komen niet in de eerste plaats om een plaatselijke gemeente positief of negatief te 
beoordelen, maar om te onderzoeken of de keuzes breed worden gedragen in de gemeente en/of 
gewerkt wordt volgens het beleidsplan (de interne consistentie). Vervolgens constateren zij of het 
beleidsplan alle wezenlijke elementen bevat zoals aangegeven in de kerkorde. 

 
Visitatoren zijn in dit opzicht wel eens huiverig voor het kritisch pastoraal bevragen juist om te 
voorkomen dat het beeld van controlerend orgaan dat een rapportcijfer komt uitdelen zich versterkt. 
Resultaat is dan een vlak verslag indien de kerkenraad het achterste van de tong niet laat zien en de 
visitatoren niet de moed hebben om op een spiegelende manier door te vragen; dit leidt tot versterking 
van het gevoel van onnut van de visitatie. Onder een spiegelende manier van doorvragen wordt een 
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werkwijze verstaan, waarmee gepoogd wordt de ander op een pastorale-vragende manier zich bewust 
te laten worden van de eigen keuzes en de consequenties daarvan. 

 
Het ontbreekt de kerk niet aan creativiteit maar eerder aan moed. De landelijke kerk dan wel het 
Generaal College voor de visitatie zou hierin een richtinggevende rol moeten vervullen.  In het proces 
van visitatie is er - gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, die aan de kerk niet voorbijgaan - 
behoefte aan meer sturing. 
Toerusting in kwaliteit van de visitatoren is daarbij essentieel. Visitatoren zouden moeten leren, omdat 
het om de kwaliteit van het gemeente-zijn gaat, meer durf te tonen en hun positie helder te maken. 

 
Luisteren, spiegelen, analyseren en toetsen zijn de kernwoorden, die thuishoren in het proces van 
een visitatie. 

 
Eenvoudig? Bepaald niet. Nodig? Zeker wel; het gaat immers ook in de visitatie om gemeenteopbouw 
en om de kwaliteit van de gemeenten. 
Er wordt in de visitatie naar allerlei geledingen in de plaatselijke gemeente geluisterd, er wordt 
gespiegeld, er wordt geanalyseerd en er wordt getoetst. 
Visitatoren komen langs, bevragen, confronteren,  nemen de situatie waar.  
Visitatoren zijn evenwel geen rechters. Zij zullen - indien nodig - hoogstens na een gedegen analyse 
hun bevindingen helder aan de kerkenraad kenbaar moeten maken. 

 
De plaatselijke gemeenten, die gevisiteerd worden, maken zelfstandig beleid, passend binnen de 
kaders van de Kerkorde. De plaatselijke gemeente  is dan ook  geroepen zich te verantwoorden, ook in 
het kader van de visitatie, uit solidariteit/verbondenheid met het geheel van de kerk en haar belijden. 
 
In feite is visitatie - naast het pastorale aspect, dat de visitatie kenmerkt - een kritische waarneming, 
die leidt tot een dwarsdoorsnede van de gemeente.  Uiteraard is visitatie een momentopname van de 
stand van de gemeente die gevisiteerd wordt. Waar staat de gemeente in haar gemeenteopbouw? Wat 
is haar identiteit? Hoe is het gesteld met de ambten binnen de gemeente?  Zijn beleid en uitvoering 
consistent? 
 
Maar visitatie is ook een gemeente wijzen op mogelijke oneffenheden op het pad dat door de 
gemeente zelf is aangegeven in bijvoorbeeld haar beleidsplan.  
Visitatie kan ook leiden tot het geven van richtinggevende  adviezen aan de gemeente dan wel een 
kerkenraad met als doel: de opbouw van de gemeente binnen het geheel van de Kerk.  
Visitatie zal haar kracht moeten vinden in het overtuigen!    
 
Onderdeel van het proces van visitatie is tevens dat anderen dan visitatoren, te denken valt aan 
gemeenten en kerkenraden zelf,  Classicale Vergaderingen etc het vermogen en de mogelijkheden 
hebben om daar waar dit noodzakelijk is corrigerend te kunnen optreden. Hierin gaat het om het 
sturingsaspect van de visitatie, dat evengoed verwezenlijkt kan worden door overtuigen. 

 
Het gaat dus om de kwaliteit van de gemeente en de kerk, maar in verband daarmee ook om de 
noodzaak van sturing in het geheel van de visitatie. 
In dit verband komt ook de vraag op waarom – in geval van spanningen – voor andere kerkelijke 
organen, bijvoorbeeld een classis en de synode geen regeling is getroffen om ook deze organen te 
visiteren?    Naar ons inzicht is dit het overwegen meer dan waard. 
 
Het vorenstaande betreft vooral de reguliere visitatie aan (wijk)gemeenten, die zoals gezegd in het 
teken staat van gemeenteopbouw. 
Voor buitengewone visitaties zijn eigen regels opgesteld die, mits flexibel toegepast, goed kunnen 
werken. 
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3. Werkwijze van de visitatie. 
 

 
De huidige werkwijze is zeer in het kort als volgt te omschrijven. 
Van de gesprekken in het kader van de visitatie worden verslagen opgesteld, die worden doorgezonden 
naar het Regionaal College. De verslagen worden daar besproken. 
Het verslag verdwijnt in een archief en een kopie gaat naar het Breed Moderamen van de classis. Het 
kan voorkomen dat slechts een enkeling kennis neemt van alle verslagen. Er wordt aan de verslagen 
wellicht te weinig aandacht besteed. De drang om gemeenten aan te spreken op saillante punten is 
klein. Er dient een proces op gang te komen, waarbij de verslagen van visitaties een rol gaan spelen in 
de wisselwerking tussen de Classicale Vergadering en de gemeenten. 
 
Zoals eerder opgemerkt is in feite visitatie een kritische waarneming door ambtelijke 
vertegenwoordigers van de meerdere vergaderingen van de  kerk, die in sommige gevallen kan leiden 
tot richtinggevende  adviezen. 
 
Het verdient dan ook aanbeveling om aandacht te vragen voor het proces van de visitatie, vooral als er 
in een bepaalde visitatie richtinggevende  adviezen worden gegeven. Deze richtinggevende adviezen 
kunnen pas gegeven worden nadat visitatoren, na bestudering van de stukken en de gesprekken met de 
diverse geledingen in de kerkelijke gemeente, in een analyse van de situatie op dat moment zich een 
beeld hebben gevormd van de gemeente. Het geven van richtinggevende adviezen zal tijdens de 
kerkenraadsvergadering besproken moeten worden en mag niet alleen in het verslag aan de kerkenraad 
worden verwoord. 

 
Hoewel het werk van visitatoren een waarnemende en adviserende functie heeft, behoort het niet zo te 
zijn, dat het bevoegde gezag - veelal de kerkenraad - ongemotiveerd de  adviezen naast zich neer kan 
leggen. In het kader van de gewenste sturing in het visitatieproces kan er geen sprake meer zijn van al 
te grote vrijblijvendheid. 
Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering  heeft hier een gedeeltelijk adviserende en een 
gedeeltelijk regelende rol. 
 
 De voorbereiding van het visitatiebezoek aan de kerkenraad  bestaat zoals gezegd uit een analyse van 
de wijze waarop de plaatselijke gemeente gestalte geeft aan haar roeping gemeente van Christus te 
zijn. In Ordinantie 4, 7 wordt over de verantwoordelijkheid van de kerkenraad in dezen gezegd: 
De kerkenraad heeft tot taak: 

• de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; 
• het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld; 
• de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming; 
• het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente; 
• het opzicht over de leden van de gemeente voorzover hem dat door de orde van de kerk is         

            opgedragen; 
• de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente; 
• het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;  
• het bespreken van zaken die door de Classicale Vergadering worden of zijn behandeld; 
•  het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente; 
• het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd. 
 

Als visitatie omschreven kan worden als “om te zien hoe het  hun gaat”, dan zijn daarbij de in de 
kerkorde genoemde verantwoordelijkheden van de kerkenraad aandachtspunten bij de analyse van de 
te visiteren gemeente. Een vorm van een vragenlijst die vooraf door de kerkenraad ter voorbereiding 
op het visitatiegesprek wordt ingevuld, kan hierbij een ondersteunende rol vervullen. 
 
Verder wordt inzage gevraagd in het in Ordinantie 4,7 voorgeschreven beleidsplan van de gemeente.  
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Hierin dient te zijn vastgelegd: feitelijke informatie over het reilen en zeilen van de gemeente alsook 
de visie op het huidige en het toekomstig functioneren. De kerkenraad/gemeente geeft hierin antwoord 
op de vragen: waarom zijn wij kerk? Wat is onze identiteit of welke identiteit willen we bereiken? 
Waar zijn wij mee bezig en waarom juist daarmee? 
Primair staat dus de interne meningsvorming van de gemeente; het visitatiebezoek heeft een plaats in 
de afronding van dat proces. Er wordt niet beoordeeld wat is besloten, maar er wordt waargenomen of 
de keuzes breed worden gedragen in de gemeente en of daadwerkelijk gewerkt wordt volgens het 
beleidsplan (de interne consistentie). Tevens wordt geconstateerd of het beleidsplan alle wezenlijke 
elementen bevat zoals aangegeven in de kerkorde. 

 
 
Informatie over de vervulling van de ambten is doorgaans in een goed gesprek in de kerkenraad te 
verkrijgen.  
Visitatoren moeten in aparte gesprekken met predikant en kerkenraad alert zijn op onderliggende 
spanningen en deze bespreekbaar maken.  
 
Inzicht in het geestelijk leven is moeilijker. Een goede indicatie is te verkrijgen uit de wijze waarop de 
liturgie gestalte krijgt, hoe de gemeente daaraan vorm geeft en hoe die beleefd wordt.  
Een liturgisch moment - te organiseren door de kerkenraad bij het begin van de 
kerkenraadsvergadering met de visitatoren - kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.   

 
De roeping van de gemeente is nog lastiger inzichtelijk te krijgen: naast intern gerichte pastorale 
roeping is er ook een extern gerichte missionaire en diaconale roeping. Hier zullen de ervaring en de 
wijsheid van de visitatoren uitkomst moeten bieden. 
 
Het Generaal College voor de Visitatie doet er vanuit haar kerkordelijke rol van algemeen 
leidinggeven goed aan in overleg met de Regionale Colleges meer richtinggevende adviezen   te geven  
voor het proces van de visitatie in de regio´s. 

 
Omdat de verslaglegging van de visitatie nog al eens onderwerp van gesprek is, komt het verstandig 
voor te gaan werken met een vooraf vastgestelde format.  
Het Generaal College is vanuit het oogpunt van sturing het geëigende orgaan om in overleg met de 
Regionale Colleges  het format te ontwikkelen. Voor de oriëntatie is bij dit advies in een bijlage een 
voorbeeld-format gevoegd.(zie bijlage 1.) 

 
Na het al dan niet geven van richtinggevende adviezen verdient het aanbeveling aandacht te besteden 
aan de nazorg voor de gevisiteerde gemeente, waarbij een onderzoek naar de ervaring van de 
kerkenraad over de gehouden visitatie, dus een evaluatie van de visitatie, door de Regionale Colleges 
een belangrijk hulpmiddel is. .  

 
Het Generaal College voor de visitatie doet er goed aan in overleg met de Regionale Colleges tot 
voorstellen te komen inzake de  nazorg van de gevisiteerde gemeente. 

 
 
4.    Mogelijke verbeterpunten. 

 
4.1    Werving en selectie van visitatoren. 

 
Zoals eerder vermeld is in de huidige tijd van individualisering, mondigheid en een verminderd besef 
van verbondenheid  een kwalitatief goede visitatie een noodzaak. Kwaliteit is afhankelijk van 
personen, van kennis, vaardigheden en omstandigheden.  
Niet iedereen is geschikt. Dat is helemaal geen schande. Soms kunnen dingen ook geleerd worden. 
In de huidige setting vindt de werving en selectie plaats door de classis. 
Er is geen profiel beschikbaar omtrent het patroon dat van een visitator mag worden verwacht. Het 
gaat daarbij niet zozeer om opleidingsniveau maar wel om een verwachtingspatroon omtrent houding 
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en contactuele vaardigheden etc. van een visitator. Een profielschets is nooit absoluut, maar moet 
gezien worden als een handig hulpmiddel in het wervingsproces. 
De invloed van het Regionaal College voor de visitatie op de kwaliteit van het wervings - en 
selectieproces is niet geregeld en derhalve een zaak van de classis. Kerkrechtelijk heeft geen van de 
visitatieorganen enige invloed. Per classis wordt hierin dan ook verschillend geopereerd. 
Bovenstaande wordt als een knelpunt ervaren, dat om een oplossing vraagt. 

 
Het zou winst zijn als het Generaal College voor de Visitatie zich bezig gaat houden met het opstellen 
van een algemene profielschets voor visitatoren. De Regionale Colleges voor de Visitatie kunnen 
hieraan regiospecifieke elementen toevoegen. Het wordt wenselijk geacht dat de Classicale 
Vergadering aan deze profielschets is gebonden. 
Deze schets zal niet alleen maar opleidingseisen moeten bevatten, maar sterk toegespitst moeten zijn 
op vaardigheden als luisteren, spiegelen en toetsen en overtuigen. 
Visitatoren dienen zeker in het omgaan met diverse gemeenten met verschillende identiteiten 
(modaliteiten) over een mate van wijsheid te beschikken.   
De kerk is opgebouwd rondom de ambten. Vanuit dat gegeven leidt dit ongetwijfeld tot de conclusie 
dat ook visitatoren alleen maar te werven zijn uit de kring van ambtsdragers en oud-ambtsdragers. 
Overigens is dit ook kerkordelijk voorgeschreven. 
Eveneens dient de rol van het Regionale College voor de Visitatie in het wervings - en selectieproces 
versterkt te worden. Dit kan bereikt worden door  de omgangsregel dat de Classicale Vergadering  niet 
overgaat tot benoeming dan na instemming van het Moderamen van het Regionaal College. Hiervoor 
is het uitermate gewenst dat overlegmomenten worden ingesteld tussen het Moderamen van het 
Regionaal College en het Breed Moderamen  van de Classicale Vergadering, dat voor de benoeming 
verantwoordelijk is.  

 
De positie van de voorzitter van het Regionaal College behoeft in dit verband eveneens enige 
aandacht. De benoeming van de voorzitter vindt niet plaats door de Classicale Vergadering, maar door 
de Algemene Classicale Vergadering (ACV). 
In dit verband moet afgewacht worden of in het kader van de Evaluatie van de Kerkorde dit punt 
wijziging zal ondergaan. Hoe dan ook wordt het als gewenst ervaren, dat ook op het punt van de 
benoeming van de voorzitter van het Regionale College gewerkt gaat worden op basis van een 
profielschets, die opgesteld wordt door het Generaal College voor de Visitatie aangevuld met 
regionaal aangegeven specifieke eisen vanuit het Regionaal College. Het wordt wenselijk geacht dat 
de ACV is gehouden de werving en selectie uit te voeren op basis van de vastgestelde profielschets. 
Ook in dit verband  geldt dat er inzake de benoeming van de voorzitter van het Regionaal College dit 
pas kan gebeuren na instemming van het Moderamen van het Regionaal College. Hiervoor is het 
uitermate gewenst dat overlegmomenten worden ingesteld tussen het Moderamen van de Algemene 
Classicale Vergadering en het Moderamen van het Regionaal College. 
In het kader van een op handen zijnde wijziging van de Kerkorde kan het zijn dat de Algemene 
Classicale Vergadering wordt opgeheven. Als dit zich op korte termijn zou voordoen dan is het te 
overwegen om de voorzitters van de Regionale Colleges voor de Visitatie te laten benoemen door de 
Kleine Synode. Uiteraard geldt ook dan dat het wenselijk is dat de Kleine Synode gebonden is aan de 
opgestelde profielschets van de voorzitter. 
 

 
4.2    Toerusting en permanente educatie van visitatoren. 
 
 
De tijd dat ambtsdragers met verve en met gezag hun werk als visitator kunnen verrichten lijkt ver 
achter ons te liggen. De mondigheid, de toenemende individualisering, het afnemende besef als 
kerkelijke gemeente wezenlijk verbonden te zijn met het grotere verband van de kerk  en de enorme 
diversiteit in religieuze beleving maken het visiteren niet tot een van de simpelste taken binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland. Daarbij speelt - in ieder geval de afgelopen jaren - ook een rol het 
samengaan van diverse visitatieculturen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
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Het visiteren van kerkelijke gemeenten  vraagt enerzijds  kennis van de plaats van de gemeente binnen 
het geheel van de pluriforme Protestantse Kerk in Nederland en is anderzijds een vaardigheid, die 
visitatoren in zich moeten hebben, maar die door training en toerusting is te verbeteren. 

 
Het komt de werkgroep dan ook gewenst voor te adviseren dat een te benoemen visitator in ieder geval 
een soortgelijke training als “Zinvol visiteren” moet hebben gevolgd alvorens hij/zij met de visitatie 
werkzaamheden daadwerkelijk kan beginnen. Eveneens kan overwogen worden om aan benoemde 
visitatoren een ervaren begeleider toe te wijzen. Vanzelfsprekend is dit een taak van de Regionale 
Colleges. 

 
Gelet op het aantal mutaties per jaar onder de visitatoren is een intensivering van het aanbod van deze 
cursus dan ook meer dan noodzakelijk. 

 
Daarbij mag het trouwens niet blijven. Er zal zowel op landelijk als op regionaal niveau aandacht aan 
permanente educatie van visitatoren geschonken moeten worden. 
Het is een taak van het Generaal College voor de Visitatie om op korte termijn te inventariseren welke 
cursussen, trainingen dan wel toerustingsprogramma’s zowel binnen als buiten de Kerk geschikt zijn 
voor visitatoren. Op basis van deze inventarisatie zal het Generaal College een programma kunnen 
ontwikkelen voor de scholing etc. van visitatoren. In dit scholingsprogramma zal meer dan tot nu toe 
aandacht moeten worden geschonken aan de rol van de visitatoren, hun positie binnen het geheel van 
de kerkorganisatie, het bestaan van de Kerkorde en het ontbreken van verbondenheid van kerkenraden 
met het geheel van de kerk. 

 
Het cursusaanbod zal dus sterk uitgebreid worden, hetgeen ongetwijfeld een sterke uitbreiding van 
middelen vereist zowel in geld als in menskracht. 
Het Generaal College zal een inspanningsverplichting op zich moeten nemen om de beslissende 
organen van de Kerk te overtuigen van nut en noodzaak  van opleiding, toerusting en permanente 
educatie van visitatoren. 

 
Daarnaast is er een taak weggelegd voor de Regionale Colleges om educatie en toerusting van de 
visitatoren regelmatig gestalte te geven bijvoorbeeld door bespreking van zich in de regio voordoende 
casussen. 

 
    
4.3    De rollen van de diverse spelers op het visitatiebord. 
 
 
In het voorgaande hebben we stil gestaan bij de vraag wat visitatie inhoudt; wat het doel is van de 
visitatie en hoe de visitatie werkt.  
Bij herhaling stelt de werkgroep, dat visitatie een kritische waarneming van ambtelijke 
vertegenwoordigers benoemd door de   meerdere vergaderingen van de  kerk inhoudt, die in sommige 
gevallen kan leiden tot richtinggevende adviezen.  
 
Al eerder merkten we op dat visitatie bestaansrecht heeft, maar er dient wel op een aantal punten een 
kwaliteitsslag te worden gemaakt. Alvorens het Rapport Evaluatie Kerkorde verscheen was de 
werkgroep reeds tot die conclusie gekomen. Een van die kwaliteitsslagen is gelegen in de organisatie 
van de visitatie. Welke spelers bevinden zich op het visitatiebord en welke taken en 
verantwoordelijkheden hebben de afzonderlijke spelers? Er is op dit punt behoefte aan duidelijkheid. 
 
In het inmiddels uitgebrachte Rapport Evaluatie Kerkorde wordt aandacht gevraagd voor het fenomeen 
van een bindend advies bij een buitengewone visitatie. Omdat dit advies van de onderhavige 
werkgroep zich beperkt tot een periodieke visitatie gaan wij niet in op de suggestie van een bindend 
advies bij een buitengewone visitatie. 
Deze suggestie kan - in het kader van kwaliteit en sturing - echter ook toegepast worden op een 
periodieke visitatie. 
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Op dit moment is het introduceren van het fenomeen bindend advies voor een periodieke visitatie, naar 
de mening van de werkgroep,  niet aan de orde omdat het in de periodieke visitatie gaat om 
overtuigen. 
Zoals eerder gesteld vindt visitatie haar basis in de kracht van de overtuiging  en niet in juridische 
vormen als een bindend advies. 

 
De werkgroep pleit dan ook op voorhand niet voor het invoeren van een bindend advies. Na een 
visitatie met richtinggevende  adviezen kan het advies evenwel niet meer helemaal vrijblijvend zijn 
voor betrokkenen. Betrokkenen, waarvoor die richtinggevende  adviezen bedoeld zijn, besluiten zelf 
de  adviezen al dan niet over te nemen. In het ene geval is dat de kerkenraad, in een ander geval een 
predikant dan wel gemeenteleden en soms ook gezamenlijk.  
De gemeente of een geleding daaruit kan goede motieven hebben de richtinggevende  adviezen naast 
zich neerleggen. Deze motieven brengt zij ter kennis van de visitatie en de classis. Mocht de gemeente 
of een geleding daaruit ongemotiveerd de  adviezen naast zich neerleggen, dan is het aan het Breed 
Moderamen van de Classicale Vergadering om gestalte te geven aan haar opzichttaak. 
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4.3.1     De rol van het Generale College voor de visitatie. 
 

 
Op grond van Ordinantie 10.5.3 van de Kerkorde geeft het Generaal College voor de visitatie als 
samenbindend orgaan voor de visitatie algemene leiding aan de visitatie en verleent alleen in overleg 
met het betreffende Regionale College voor de visitatie bijstand bij de visitatie in de classis. 

 
Het Generaal College wordt dus gekarakteriseerd als een samenbindend orgaan, dat algemene leiding 
geeft aan de visitatie. 
 
In dit verband lijkt het voor de hand te liggen dat het Generaal College als samenbindend en 
leidinggevend orgaan minstens twee keer per jaar de voorzitters en secretarissen van de diverse 
Regionale Colleges in Nederland bijeenroept om zaken de visitatie betreffende onderwerp van gesprek 
te laten zijn. Aspecten als kwaliteit, inhoud en werkwijze, organisatie en procedure van de visitatie 
kunnen hierbij gespreksonderwerpen zijn. 
Dit gremium geeft daarmee dan ook richting aan de rol, werkwijze etc van de Regionale Colleges. 
Het periodiek bezoeken van vergaderingen van de Regionale Colleges voor de visitatie behoort op 
grond van de leidinggevende taak van het Generaal College eveneens tot de vanzelfsprekende taak van 
het college. Het Generaal College is vrij in de keuze wie  het hierin vertegenwoordigt. 
 
Aan het Generaal College moet  een rol worden toebedeeld in kwaliteitsfaciliterende zin en in 
kwaliteitsbewakende zin van het visitatieproces. Daarnaast heeft op basis van de Kerkorde het 
Generaal College alleen in overleg met het betreffende Regionale College een bijstandverlenende rol 
bij de visitatie in de classis. Ook hierbij komt het aan op overleg en overtuigen. 
 
Overigens wordt het wenselijk geacht in het hieronder te noemen protocol tussen het Generaal College 
en de Regionale Colleges aandacht te besteden aan de volgende aspecten: 

• Het Generaal College kan, als tussenstap, uitsluitend door een Regionaal College worden 
ingeschakeld als adviezen van dat Regionaal College niet geaccepteerd worden alvorens een 
Classicale Vergadering actie onderneemt. 

• Het Generaal College kan worden ingeschakeld als er tegen adviezen van een Regionaal 
College bezwaren worden ingediend bij de commissie voor bezwaar en geschillen. 

• In moeilijk verlopen visitaties kan in overleg het Generaal College in het kader van het 
verlenen van bijstand worden ingeschakeld. 

• In het geval een Breed Moderamen van een Classicale Vergadering niet van plan is om 
aandacht te besteden aan de adviezen van een Regionaal College kan in het kader van de 
kwaliteitsbewaking het Generaal College worden ingeschakeld. 

• Het begrip algemene leiding kan alleen gestalte krijgen in de kerk door overleg, meedenken, 
informatie verstrekken en overtuigen. 

• Het Generaal College kan – in overleg met de voorzitters en secretarissen van de Regionale 
Colleges - contactpersonen aanwijzen ten behoeve van de Regionale Colleges. 

• Het Generaal College verzoekt deze colleges ten behoeve van het jaarlijks overleg met de 
voorzitters en scriba’s van de Regionale Colleges bespreekpunten in te brengen. 

• De leden van het Generaal College worden – op voordracht van het Generaal College - door 
de synode benoemd; de voordracht wordt in overleg met het betreffende Regionaal College 
opgesteld. 

• Het Regionaal College maakt een jaarverslag en een samenvattend verslag ten behoeve van de 
Classicale Vergaderingen en zendt deze tevens toe aan het Generaal College. 

• Ook in buitengewone visitaties kan het goed zijn,  dat het Generaal College bijstand verleent 
alsdan uitsluitend op verzoek van het Regionaal College; overigens is dit al geregeld in de 
Kerkorde, Ordinantie 10.5.3. 
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Vervolgens is het Generaal College bevoegd de haar opgedragen taken in de vorm van mandatering te 
verdelen binnen het eigen college bijvoorbeeld aan een ingesteld Moderamen van het Generaal 
College.  
 
Even terzijde! 
Merkwaardigerwijze wordt in de Kerkorde geen aandacht geschonken aan het Moderamen van het 
Generaal College voor de visitatie, maar ook niet aan het Moderamen van het Regionaal College. In 
feite bestaat dit kerkrechtelijk niet.                                                                                                                                          
Met de toegenomen mondigheid van de gemeenten en de verzakelijking van de verhoudingen is het 
aan te bevelen de verantwoordelijkheden van deze colleges en hun moderamina formeel te regelen.  
Dat maakt het noodzakelijk om aan te wijzen door wie het college wordt vertegenwoordigd. We 
kunnen daarvoor het beste aansluiten bij de huidige praktijk, waarbij zowel in het Generaal College als 
in de Regionale Colleges het Moderamen functioneert als dagelijks bestuur.  
Evident is, dat een Moderamen nodig is en dat dit in de Kerkorde zou moeten worden opgenomen.  
Naar analogie met andere organen, waarbij veelal wel sprake is van een Moderamen kan ook gesteld 
worden dat de juridische omissie door de praktijkregel kan worden opgelost. Nu evenwel sprake is van 
een herziening van de Kerkorde lijkt het voor de hand te liggen de omissie ook in die zin recht te 
zetten door voor zowel het Generaal College als de Regionale Colleges  het Moderamen in de herziene 
Kerkorde als zodanig op te nemen. Het Generaal College dient hiertoe het initiatief te nemen richting 
de synodale organen, die in dit opzicht van belang zijn. 
Als belangrijkste taken voor het Moderamen kunnen worden genoemd: 
• de voorbereiding en de afhandeling van de collegevergaderingen;  
• het vertegenwoordigen van het Generaal College zowel in als buiten rechte; 
• de bespreking van alle verslagen incl. de kwaliteitsbewaking;  
• het  volgen van buitengewone visitaties; 
• de voorbereiding van de toerusting; 
• het voorbereiden van het regulier overleg met de voorzitters en secretarissen van de Regionale 

Colleges voor de visitatie; 
• het overigens onderhouden van contacten  met de Regionale Colleges. 
 
Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende 
verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf 
bevoegd. Dit in tegenstelling tot delegeren, wat wel het overdragen van bevoegdheden betekent, inclusief de 
verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren. 
 
Bij de rol van het bieden van faciliteiten  kan - zonder uitputtend te zijn - gedacht worden aan: 
 
• het opstellen en wijzigen van een algemene profielschets voor de benoeming van visitatoren; 
• het inventariseren van opleidings-, toerustings-, en permanente educatieve 

programmamogelijkheden in en buiten de kerk; 
• het ontwikkelen en onderhouden van een meerjarig opleidingsprogramma voor visitatoren; 
• het werven van voldoende middelen (in geld en menskracht) voor het jaarlijks uitvoeren van de 

programma’s; 
• het stimuleren van de Regionale Colleges voor de visitatie om te komen tot opleiding, vorming, 

toerusting en permanente educatie op regionaal niveau; 
 
Aan het eind van het visitatieproces heeft het Generaal College voor de visitatie een 
kwaliteitsbewakende rol. Ook hier - zonder uitputtend te zijn - kan gedacht worden aan: 
 
• in overleg met de Regionale Colleges  het geven van richtinggevende adviezen omtrent de 

werkwijze van de visitatie; 
• in overleg met de Regionale Colleges stimuleren tot gestructureerd overleg met bevoegde 

instanties zoals het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering  en de Regionaal Adviseur 
van de Classicale Vergaderingen; 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verantwoordelijkheid&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Delegeren
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• het stimuleren van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering tot het toezicht houden 
op en het naleven van de richtinggevende adviezen van het Regionaal College aan een plaatselijke 
gemeente die gevisiteerd is;  

• in algemene zin toezicht houden op het voldoen van de benoemde visitatoren aan de opgestelde 
profielschets. Structureel overleg voeren met de Regionale Colleges inzake kwaliteitsbewaking 
van de visitatie; 

• het signaleren van landelijke trends en die ter kennis brengen van de synode; 
• het visiteren van predikanten met een bijzondere opdracht etc. ; er zal overigens helderheid 

moeten worden verschaft in de onduidelijkheid welk orgaan verantwoordelijk is voor het visiteren 
van deze groepen personen. 

 
Uiteraard heeft het Generaal College voor de visitatie daarnaast nog zelfstandige taken in het kader 
van de visitatie.  
 
 
De werkgroep geeft als richtinggevende advies  mee om in overleg met de Regionale Colleges in de 
Protestantse Kerk in Nederland over te gaan tot het gezamenlijk opstellen van een protocol waarin 
verdere invulling kan worden gegeven aan de taak en verantwoordelijkenheden van beide colleges in 
het verband van Ordinantie 10.5.3. van de Kerkorde. Het initiatief voor het ontwerpen van een 
zodanig protocol is een taak van het Generaal College. 
 
 
4.3.2 De rol van het Regionaal College voor de visitatie. 
 
 
Op grond van de Kerkorde ordinantie 10.4 en 10.5 is in hoofdlijn de taak van de Regionale Colleges 
voor de visitatie geregeld.  
 
Het gestelde onder”Even terzijde” op bladzijde 10 van dit advies is ook van toepassing op de 
Regionale Colleges. Ook de Regionale Colleges doen er verstandig aan – zo dat al niet is geregeld – 
over te gaan tot het instellen van een Moderamen. Aan dit Moderamen kunnen als belangrijkste taken 
worden genoemd: 
• de voorbereiding en de afhandeling van de collegevergaderingen;  
• het vertegenwoordigen - in en buiten rechte - van het betreffende Regionale College; 
• de bespreking van alle verslagen incl. de kwaliteitsbewaking;  
• het intensief volgen van buitengewone visitaties en hierbij betrokken zijn; 
• de voorbereiding van de toerusting; 
• het voorbereiden van het regulier overleg met het Moderamen van het Generaal College; 
• de contacten met de classicale moderamina; 
• het onderhouden van contacten met de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen. 
 
 
Gelet op het geheel van het Advies van de werkgroep mag ook hier gesteld worden dat aan de 
Regionale Colleges naast de regelende taken die zij vanuit de Kerkorde hebben ook de kwaliteits - en 
sturingsaspecten die in de tegenwoordige context nodig zijn, toegekend moeten worden. Wie voeren 
de periodieke visitatie namelijk uit? In de praktijk van de visitatie wordt een en ander per regio anders 
georganiseerd. Hiertegen bestaat in principe geen bezwaar. Die diversiteit in de organisatie van de 
visitatie is begrijpelijk en volkomen normaal. 
 
In de regel voeren twee, uit en door het Regionaal College aangewezen visitatoren, de feitelijke 
visitatie uit evenwel onder de verantwoordelijkheid van het Regionaal College zelf. De taak van het 
Regionaal College wordt als het ware gemandateerd aan de twee visitatoren. 
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Maar wie bewaakt nu de kwaliteit van de uitgevoerde visitatie en van de visitatoren en kan hierin 
sturend optreden bijvoorbeeld als visitatoren regelmatig de visitatie niet uitvoeren overeenkomstig de 
verwachte  kwaliteitseisen?  
 
Naar de zienswijze van de werkgroep ligt hierin een taak van het Regionaal College zelf. Praktisch 
gezien kan deze taak worden gemandateerd aan het Moderamen dan wel de voorzitter van het 
Regionaal College. Dit blijft evenwel een verantwoordelijkheid van het Regionaal College zelf. 
 
Aan de Regionale Colleges moet dan ook een rol worden toebedeeld in kwaliteitsfaciliterende zin en 
in kwaliteitsbewakende zin in het visitatieproces. 
 
Bij de rol van het bieden van faciliteiten  kan – zonder uitputtend te zijn - gedacht worden aan: 
 
• het opstellen, wijzigen van een regiospecifieke profielschets voor de benoeming van visitatoren; 
• het geven van algemene leiding aan het werk en de werkwijze van de visitatoren; 
• overleg met de classis, het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering dan wel de 

voorzitter daarvan alvorens overgegaan wordt tot benoeming door de Classicale Vergadering van 
een nieuwe visitator; 

• een geschiktheidgesprek met de kandidaat alvorens tot benoeming wordt overgegaan; 
• bewaking van de verplichting dat nieuw te benoemen visitatoren voordat deze actief gaan 

visiteren eerst een cursus terzake dienen te volgen.  
• het aandacht besteden aan een verantwoorde begeleiding van beginnende visitatoren. 
 
Aan het eind van het visitatieproces hebben de Regionale Colleges voor de visitatie een 
kwaliteitsbewakende rol. Ook hier kan - zonder uitputtend te zijn - gedacht worden aan: 
 
• beoordelen of de visitatie voldoende zorgvuldig is uitgevoerd; 
• beoordelen of de gevisiteerde gemeente voldoende is geïnformeerd; 
• beoordelen of de eventuele richtinggevende adviezen voldoende helder en  uitvoerbaar zijn; 
• oog hebben voor de vraag of de Classicale Vergadering haar rol goed vervult in de bewaking van 

de uitvoering van de richtinggevende adviezen; 
• het voeren van overleg met betreffende visitatoren; 
• het voeren van overleg met het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering; 
• het stimuleren van nazorg ten opzichte van de gevisiteerde gemeenten. 
• het visiteren van predikanten met een bijzondere opdracht; er zal overigens helderheid moeten 

worden verschaft in de onduidelijkheid welk orgaan verantwoordelijk is voor het visiteren van 
deze groepen personen. 

 
De  werkgroep geeft als richtinggevende advies  mee om in overleg met het Generaal College voor de 
visitatie  in de Protestantse Kerk in Nederland over te gaan tot het gezamenlijk opstellen van een 
protocol waarin verdere invulling kan worden gegeven aan de taak en verantwoordelijkenheden van 
beide colleges in het verband van Ordinantie 10.5.3 van de Kerkorde. Het initiatief voor het 
ontwerpen van een zodanig protocol is een taak van het Generaal College. In dit protocol moet ook 
aandacht besteed worden aan de mogelijkheid dat er sprake is van spanningen tussen het Generaal 
College en een of meer Regionale Colleges. De vraag moet alsdan worden beantwoord welk kerkelijk 
orgaan hierin een richtinggevende en bemiddelende rol kan vervullen. 
 
 
4.3.3 De rol van de Classicale Vergadering. 
 
 
De relatie met de classis is voor de Regionale Colleges voor de visitatie zowel als voor de classis van 
essentieel belang. 
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Deze relatie is niet altijd en overal even sterk geweest. Ook door de nieuwe Kerkorde, die door de 
fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland is vastgesteld, is de relatie niet allerwegen verbeterd. 
Toch is er juist meer behoefte om de relatie te versterken. De Classicale Vergadering  is immers het 
orgaan dat de leden van de Regionale Colleges benoemt. De Classicale Vergadering is het ook die de 
bewaking van de kwaliteit van de visitatie en van de gemeenteopbouw door middel van de weg van 
overtuiging kan verbeteren.  
Tenslotte doet het  Breed Moderamen van de Classicale Vergadering er verstandig aan, in het 
belang van de gemeenteopbouw, voldoende aandacht te besteden aan de naleving van de 
richtinggevende adviezen in het kader van de visitatie, evenzo aan de reactie van de gemeente 
op dit advies. 
 
Om aan de behoefte tegemoet te komen adviseert de werkgroep om de benoeming van de leden van de 
Regionale Colleges voor de visitatie, als zijnde ambtelijke vertegenwoordigers van de kerk, in handen 
te laten van de Classicale Vergadering. Hierbij dienen de volgende zaken, vanuit een oogpunt van 
verbetering van de kwaliteit van de visitatie, in acht te worden genomen: 
• De Classicale Vergadering verzorgt de werving en selectie van kandidaten voor de positie van een 

visitator, met inachtneming van de door het Generaal College voor de visitatie in samenspraak met 
de Regionale Colleges opgestelde profielschets voor visitatoren; 

• De Classicale Vergadering betrekt het Regionale College bij de voorstellen inzake de werving en 
selectie van haar leden; om op een of andere manier invloed te hebben op de benoeming kan 
bijvoorbeeld  het Moderamen van het Regionaal College bij de werving en selectie van kandidaten 
worden betrokken; 

• Ook na de benoeming van de leden moet het Moderamen van het Regionale College een oordeel 
kunnen vellen over de geschiktheid van de visitator, dat hij ook kenbaar maakt aan  de Classicale 
Vergadering. Deze  moet de mening  over de geschiktheid zwaar mee laten wegen bij een 
eventuele herbenoeming.  

 
In het kader van mede sturing geven aan gemeenteopbouw  en opzicht houden op de gemeenteopbouw 
als bedoeld in het geheel van de visitatie is er een essentiële rol voor de Classicale Vergaderingen   
weggelegd, namelijk de gevisiteerde gemeente ervan te overtuigen om de eventuele richtinggevende 
adviezen  uit te voeren.  
 
Hierbij kan worden gedacht aan de volgende punten: 
• De Regionale Colleges informeren de Classicale Vergaderingen, welke gemeenten in een bepaalde 

classis worden gevisiteerd; 
• Indien op basis van de waarnemingen richtinggevende adviezen  door visitatoren zijn gedaan 

draagt de classis zorg voor het toezicht op de naleving van de richtinggevende adviezen  en 
stimuleert – overtuigend - de gemeente de adviezen uit te voeren; 

• De Classicale Vergaderingen dragen zorg voor een regelmatig en gestructureerd overleg  met de 
Regionale Colleges. 

 
Reeds eerder is melding gemaakt van de mogelijkheden om bepaalde zaken in het kader van visitatie 
te mandateren aan bijvoorbeeld het Breed Moderamen van de  Classicale Vergaderingen.  De  
Classicale Vergadering zelf dient hieromtrent besluiten te nemen. 
 
 
4.3.4 De rol van de Algemene Classicale Vergadering. 
 
 
Door de commissie Evaluatie Kerkorde zijn suggesties gedaan om te komen tot wijzigingen dan wel 
afschaffing van de Algemene Classicale Vergadering. Een rol die de Algemene Classicale 
Vergadering in het kader van de visitatie speelt is de benoeming van de voorzitter van het Regionaal 
College voor de visitatie. 
Op zich kan deze rol wat de werkgroep betreft gehandhaafd worden.  
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Met dien verstande dat de Algemene Classicale Vergadering gehouden is de werving en selectie van 
kandidaten voor het voorzitterschap van het Regionaal College te doen plaatsvinden op basis van een 
door het Generaal College voor de visitatie in samenspraak met de Regionale Colleges opgestelde 
profielschets. Ook hier geldt dat mogelijk moet zijn om het Moderamen van het Regionaal College 
invloed toe te kennen in de vorm van bijvoorbeeld een aanbeveling tot benoeming van de voorzitter 
door de ACV. Voor de visitatie in het algemeen gaan er stemmen op die de Algemene Classicale 
Vergadering in stand wensen te houden. Een en ander dient opnieuw op de geëigende plaatsen 
doordacht te worden. Mocht op het punt van de Algemene Classicale Vergadering binnen afzienbare 
tijd de Kerkorde gewijzigd worden dan zal een heroverweging moeten plaatsvinden. In het geval, dat 
de ACV wordt opgeheven, lijkt het verstandig de voorzitters van de Regionale Colleges voor de 
visitatie te laten benoemen door de Kleine Synode. 
 
 
4.3.5 De rol van de Regionaal Adviseur van de Classicale Vergaderingen. 
 
 
De rol van de Regionaal Adviseur moet in het verband van de visitatie  helder gemaakt worden. 
Het is zonder enige twijfel een heel belangrijke scharnierfunctie in het geheel van de Kerk, juist op 
basis van de kennis van de kerkorde en de regionale omstandigheden. De betrokkenheid van de 
betreffende functionaris speelt zich met name af  in de wisselwerking tussen de Classicale 
Vergaderingen en de Regionale Colleges. 
Het Generaal College kan in overleg met de Regionale Colleges hieraan in adviserende zin 
uitdrukking geven bij het Moderamen van de Generale Synode van de kerk. 
 
 
4.3.6 Bezwaar- en beroepsmogelijkheden.  
 
 
Op grond van het gestelde in de Kerkorde onder Ordinantie 12 zijn voldoende mogelijkheden 
aanwezig voor betrokkenen om bezwaren te maken ook tegen de inhoud van een gehouden visitatie. 
Als een gemeente/kerkenraad of een geleding binnen de gemeente niet eens is met het optreden dan 
wel de bevindingen van de visitatoren zijn de volgende stappen denkbaar: 

            1. overleg met de visitatoren, die de visitatie hebben uitgevoerd; 
            2. overleg met het Moderamen van het Regionale College voor de visitatie; 
            3. overleg met het Generaal College voor de visitatie. 

Daarnaast zijn er de volgende - meer kerkrechtelijke - mogelijkheden in de Kerkorde gegeven. 
• bezwaar bij het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen; 
• bezwaar bij het College voor het opzicht. 

 
Binnen dit kader zal er aandacht moeten worden gegeven aan dit fenomeen en lijkt het verstandig dat 
het Moderamen van de Regionale Colleges in voorkomende gevallen de vertegenwoordigende 
instantie is bij de organen voor bezwaren en geschillen etc. Vanzelfsprekend kan het Moderamen zich 
laten bijstaan door de betreffende visitatoren. 

 
 
 
4.3.7 Verbondenheid van gemeenten met het geheel van de Protestantse Kerk. 
 
 
In het voorgaande is al enige aandacht geschonken aan de waarneming dat de solidariteit van de 
plaatselijke kerkelijke gemeente met het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland aan het 
afnemen is. Dit leidt ertoe dat in gemeenten kritische geluiden worden waargenomen omtrent de 
visitatie. Ook door de commissie Evaluatie Kerkorde is aan dit punt aandacht besteed.  
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De synode, de classes, de Algemene Classicale Vergadering, het Generaal College voor de visitatie en 
de Regionale Colleges voor de visitatie dragen een eigen verantwoordelijkheid om deze signalering 
bespreekbaar te maken en mogelijkerwijs een bijdrage te leveren aan een oplossing. 
Allen dienen voor dit aspect van het kerk-zijn volop aandacht te hebben. Ook visitatoren zullen in hun 
gesprekken met de plaatselijke gemeenten hierop uiterst alert moeten zijn. Het geheel van de 
Landelijke Kerk zal moeten uitdragen wat het betekent gemeente van Christus te zijn binnen het 
geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. 
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5.   Aanbevelingen. 
 

 
Samenvattend doet de Werkgroep van het Generale College en de Regionale Colleges voor de visitatie 
de volgende aanbevelingen: 
 
• in overleg met de Regionale Colleges dient het Generaal College over te gaan tot het gezamenlijk 

opstellen van een protocol waarin nadere invulling wordt gegeven aan de taak en 
verantwoordelijkheid van het Generaal College en de Regionale Colleges; het initiatief voor het 
ontwerpen van het protocol is een taak van het Generaal College; een en ander met in acht neming 
van het gestelde in dit advies; 

• de periodieke visitatie te beschouwen als een kritische waarneming  van ambtelijke 
vertegenwoordigers benoemd door de meerdere vergaderingen van de landelijke kerk, die kan 
leiden tot het geven van richtinggevende adviezen; 

• het is gewenst om structurele overlegmomenten in te stellen tussen bijvoorbeeld het Moderamen 
van het Regionaal College en het Moderamen van de classis, dat daarvoor verantwoordelijk is; 

• het Generaal College voor de visitatie dient een faciliterende rol te vervullen in het visitatieproces 
bijvoorbeeld door het opstellen van een algemene profielschets voor visitatoren; 

• het Regionaal College voegt aan deze algemene profielschets regiospecifieke zaken  toe. 
• de rol van het Regionale College in de werving en selectie van visitatoren moet versterkt worden; 
• de rol van het Regionaal College in de werving van de voorzitter van dit college door de 

Algemene Classicale Vergadering moet versterkt worden; 
• op basis van een inventarisatie ontwikkelt het Generaal College een vierjarig programma voor 

scholing etc. van visitatoren; 
• het Generaal College neemt een inspanningsverplichting op zich om beslissende organen in de 

Kerk te overtuigen van nut en noodzaak van opleiding, toerusting en permanente educatie van 
visitatoren; hiervoor zullen voldoende middelen (geld en menskracht) beschikbaar moeten worden 
gesteld; 

• zowel het Generaal College als de Regionale Colleges kunnen overgaan tot  het instellen van een 
Moderamen en kunnen overigens andere taken mandateren aan personen dan wel groepen van 
personen uit hun eigen colleges;  

• de Classicale Vergadering heeft de taak toe te zien op de naleving van de richtinggevende 
adviezen , gehoord het Regionaal College voor de visitatie;   

• het Generaal College, gehoord het Regionaal College, houdt toezicht op de naleving van de 
richtinggevende adviezen aanbevelingen en de taak ten aanzien van de uitvoering daarvan door de 
classes; 

• in overleg met de Regionale Colleges kan het Generaal College richtinggevende adviezen  geven 
omtrent de werkwijze van de visitatie;   

• het verdient aanbeveling om de Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen te beschouwen als 
de functionaris  bij wie veel informatie samenkomt. De Regionale Colleges voor de visitatie doen 
er dan ook goed aan deze functionaris van alle ontwikkelingen binnen de visitatie op de hoogte te 
brengen en daar waar gewenst  informatie uit te wisselen en ondersteuning te vragen. 

 
 
Afsluiting. 
 
De werkgroep hoopt dat met dit advies een bijdrage is geleverd om te komen tot kwaliteitsverbetering 
van de visitatie. In de eerste plaats ten behoeve de visitatie zelf, maar ook ten behoeve van de opbouw 
van de gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland. 
Tenslotte gaat de werkgroep ervan uit dat het advies tevens ten goede kan komen aan het geheel van 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Utrecht,  januari 2011.    
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           Bijlage 
 
 

Regionaal College voor de Visitatie 
 
in de regio  ……………… 
 
 

 
verslag van de reguliere visitatie aan: 
(wijk)gemeente : 
datum bezoek : 
plaats : 
predikant(en) : event. bijstand pastoraat en/of kerkelijk werker 
kerkenraad : o/d/kr   aan/afwezig 
visitatoren : 
 
 
Algemene informatie: 
Uit beleidsplan aantallen leden, kerkgangers, catechisanten, jeugdwerk e.d. 
 
Pastoriegesprek:  
Werkdruk, draagvlak, ruimte  (vermelding met instemming van predikant) 
 
Gemeentespreekuur: 
Vragen, noden, wensen, communicatie  kerkenraad-gemeente 
 
Kerkenraad zonder predikant: 
Ervaringen functioneren, invulling gewenst profiel predikant 
 
Kerkenraad plenair: 
Hoe geeft de kerkenraad invulling aan de opbouw van de gemeente m.b.t. 
- het geestelijk leven 
- het gehoor geven aan de roeping van de gemeente 
- de vervulling van ambten en bedieningen. 
Behulpzaam zijn vragen naar 
- zaken die bemoedigen: belangrijkste en mogelijkheden 
- zaken die zorg baren: belangrijkste en belemmeringen 
- zaken waar men niet uit komt: wat wil men bereiken? 
Aandacht voor de jaarlijkse specifieke vraag. 
Aandacht voor relevante info uit voorafgaande gesprekken. 
 
Algemene indruk van de visitatoren: 
Svp geen oordeel maar een gevoelen. 
Zonodig richtinggevende aanbeveling. 
 
 
Verslag op hoofdlijnen, maximaal twee A-4-tjes, privacy-proof. 
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